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Maart 2021 
 
Investico maakte met behulp van een scraper een lijst van alle 374 wetten die onder het 
kabinet Rutte-III (2017-2021) zijn ingediend, afgehandeld en gepubliceerd op de website van 
de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl). We bekeken hoe actief partijen waren in het 
wetgevingsproces, hoe vaak initiatiefwetten werden ingediend en hoe de Kamer de wetten 
behandelde, via een plenair debat of buiten de schijnwerpers in commissievergaderingen. 
We vergeleken de cijfers met de regeerperiode Balkenende-IV, ongeveer tien jaar geleden.  
 

Resultaten 
 
Plenaire debatten 
Tussen 2011 en 2019 halveerde het aantal plenaire debatten over wetgeving van 141 naar 
65. Het aantal overige debatten is juist meer dan verdubbeld. Overige debatten zijn 
voornamelijk debatten die door een Kamermeerderheid zijn aangevraagd. 
Dertigledendebatten, (voorheen ‘spoeddebatten’, tegenwoordig vernoemd naar het minimum 
van dertig Kamerleden dat zulk een debat kan aanvragen) namen juist af.  
 
De data uit onderstaande grafiek zijn afkomstig van De Staat van de Kamer, een jaarlijkse 
publicatie van het Presidium van de Tweede Kamer.  

 

http://www.tweedekamer.nl/


Wetsbesprekingen 
De Kamer kan een wet plenair bespreken of in commissieverband. Dit laatste heet een 
wetgevingsoverleg. De Kamer kan er ook voor kiezen om een wet niet te bespreken.  
 
Van alle aangenomen wetten (371 in totaal) is 38 procent niet besproken: bij die wetten was 
er dus geen plenair debat en geen wetgevingsoverleg. Onder Balkenende-IV was dit nog 
32%. 
 
Bij 16 procent van de aangenomen wetten onder Rutte-III voerde de Kamer alleen een 
wetgevingsoverleg, bij 38 procent alleen een plenair debat.  

Bijdrage fracties 
Niet elke fractie is even actief in het behandelen van wetsvoorstellen. Wij turfden hoe vaak 
fracties géén bijdrage leverden aan de meest belangrijke stappen in het wetgevingsproces: 
het schriftelijk verslag, het wetgevingsoverleg en het plenair debat. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



Bijdrage afgezet naar fractiegrootte 
In onderstaande tabel is het aantal bijdragen per fractie gedeeld door het aantal 
Kamerzetels. Zo is te zien welke partijen – afgezet naar fractiegrootte – het meest of minst 
hebben bijgedragen. 
 
Voor deze berekening telden we het aantal fractieleden op 1 maart 2021. De PvdA heeft 
negen Kamerzetels, maar heeft effectief slechts acht fractieleden die een actieve bijdrage 
kunnen leveren aan het fractiewerk. Khadija Arib werkt namelijk als Kamervoorzitter, en is 
dus niet beschikbaar voor het fractiewerk.  
 
 

 
 
 
 
 

 VVD CDA D66 PVV GL SP PvdA CU PvdD SGP 50PLUS DENK FvD 

Aantal zetels 32 19 19 20 14 14 9 5 4 3 3 3 2 

Schriftelijk 
verslag 10,3 16,8 14,8 3,3 14,9 17,9 12,8 28,2 8,3 46 10 3,7 1,5 

Wetgevings- 
overleg 2 3,3 3,1 2,2 4,4 4,1 4,3 5,6 2,3 9,3 4,3 1,3 0,5 

Plenair debat 4,2 6,3 6,5 5,3 8,5 8,4 10 10,8 6,3 22,3 9 5,3 3,3 



Initiatiefwetten 
Het aantal initiatiefwetten nam toe van 34 onder Balkenende-IV naar 56 onder Rutte-III. Het 
aantal aangenomen initiatiefwetten daalde juist: van 12 onder Balkenende-IV naar 9 onder 
Rutte-III.  
 

 
 
Verantwoording 
We maakten een spreadsheet met alle wetsvoorstellen die tijdens Rutte-III zijn ingediend, 
afgehandeld en zijn gepubliceerd op www.tweedekamer.nl. Ingetrokken wetten telden we 
niet mee. Ook begrotingswijzigingen, voor- en najaarsnota’s, slotwetten en ramingen 
haalden we uit de lijst. Elke begrotingswijziging is officieel een wetswijziging, maar de Kamer 
behandelt dit soort wijzigingen over het algemeen niet op dezelfde manier als een reguliere 
wetswijziging.  
 
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kan de Kamer sinds maart 2020 minder 
bijeen komen. Om te zorgen dat dit de cijfers niet vertekent filterden we deze periode waar 
nodig uit de data, bijvoorbeeld bij het tellen van het aantal plenaire wetsvergaderingen.  
 
De lijst met wetten is actueel tot 1 maart 2021. 
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